Exp. 2020/176
Tipus: Subministrament
Procediment: Obert
Objecte: Subministrament de contenidors de residus de tall - punxants del grup III amb destí a l’Hospital
Clínic de Barcelona
Promotor: Recursos materials - Direcció d’infermeria i Serveis Generals

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ
Atès l’informe de data 1 de març de 2021 de proposta d’adjudicació del contracte de subministrament de
contenidors de residus de tall-punxants del grup III amb destí a l’Hospital Clínic de Barcelona, efectuat per
la Direcció d’infermeria i Serveis Generals de l’Hospital Clínic de Barcelona.
Vist que els licitadors ham aportat dins del termini fixat la documentació que els hi ha estat requerida.
Vist que s’han complert els tràmits necessaris per a l’adjudicació del contracte.
D’acord amb el que disposen els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i el Plec de clàusules administratives particulars d’aquesta contractació.
En virtut de la delegació de funcions acordada pel Consell de Govern en sessió de data 21 de desembre
de 2015 com a òrgan de contractació,
RESOLC
Primer.- Adjudicar el contracte esmentat a d’alt per un import total de 92.046,90 euros, IVA exclòs i
111.376,76 euros amb IVA, a les següents empreses:
•
•

Gestora de Residus Sanitaris S.L. (Lot 1 i 2) per un import de 83.046,90 euros sense IVA i
100.529,76 euros IVA inclòs.
Palex Medical S.A. (Lot 4) per un import de 9.000,00 euros sense IVA i de 10.890,00 euros IVA
inclòs.

Segon.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari.
Tercer.- Que la resolució es publiqui en el perfil del contractant.
Quart.- De conformitat amb l’establert a l’article 44 i següents de la Llei de Contractes del Sector Públic,
contra aquesta resolució podeu interposar un recurs especial en matèria de contractació davant de l’òrgan
de contractació o de l’òrgan competent per a la resolució del recurs en el termini de 15 dies hàbils a
comptar des del següent a la notificació de la resolució.
El signant certifica que, a tots els efectes, la data de validesa d’aquest document és la que
figura en el propi document

Barcelona, 26 de març de 2021

Josep Mª Campistol i Plana
Director General
(Per delegació,
Acord del Consell de Govern de 21/12/2015)

